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PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY POWSTAŁ W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

PRAWA :  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.  

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny  

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny 

obejmujący:  

 1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz  

 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.  

 Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły lub placówki.  

 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo profilaktycznego szkoły lub placówki, o 

którym mowa w art. 26; 



 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o 

którym mowa w art. 56 ust. 2; 

 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni 

od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo profilaktyczny szkoły lub 

placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna. 

 5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub 

placówki, o którym mowa  w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.  

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawyprogramowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).  

 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.  

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)  

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r.  W sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.   



 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96  

7. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 

703). 

 8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r  

9. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

11. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

12. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii  

13. Konwencja o Prawach Dziecka.  

14. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 



WPROWADZENIE 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, 

a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i 

młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo oświatowe). Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Szkoła jako 

środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować 

postawy, umożliwiać korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu, a także ograniczenie i  likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka 

winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, 

poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się 

wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego 

środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.Program 

powstał na podstawie obserwacji uczniów, analizy dokumentów szkolnych, analizy przeprowadzonych ankiet,  rozmów z 



rodzicami   , rozmów z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego . Przygotowany jest w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole. 

 

Wynikające z diagnozy sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej 

1) Niedostatek ekonomiczny: 

a) współpraca z OPS; 

b) bezpłatne dożywianie ; 

2) Problemy w nauce: 

a) zajęcia świetlicowe ; 

b) pomoc koleżeńska; 

c) pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu; 

d) pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

e) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przasnyszu 

3) Nieprzestrzeganie  higieny osobistej: 

a) współpraca z pielęgniarką 

b) współpraca z Stacją Sanitarną Epidemiologiczną w Przasnyszu ( udział w programach profilaktycznych ) 

c) oświadczenia dotyczące kontroli czystości 

 

 



GŁÓWNE CELE  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE: 

 wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka 

 zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

 kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i 

witalności; 

 kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w 

życiu; 

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 

 kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole 



 przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich 

 kształtowanie postaw patriotycznych 

 kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych 

 przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych 

 dostarczanie konkretnej wiedzy i technik, które wspomogą ucznia w samodzielnej nauce i jej organizacji oraz 

ułatwią mu codzienne funkcjonowanie w warunkach szkolnych 

 kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach, praca nad samodyscypliną, 

wzmocnieniem koncentracji i cierpliwości ucznia 

 doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą 

 wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych 

 eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia 

 działania sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania  

 profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu 

I. Misja szkoły 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi   realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczo-profilaktyczną i 

opiekuńczą będzie dążyć do wprowadzenia swych wychowanków w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewni 

możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozrywki. 

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły zawiera takie cele i zadania, które pomogą nam wychować 

człowieka wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych , szanującego godność własna i cudzą umiejącego poradzić 

sobie w codziennych sytuacjach oraz takiego , któremu bliski będzie region i ojczyzna. 

Podejmując trud wychowania, będziemy aktywnie współpracować ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz innymi 

instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy, gdyż tylko wspólne działanie może przynieść zamierzone efekty. 



Biorąc pod uwagę zadania stojące przed szkołą w procesie dydaktycznym, wychowawczo – profilaktycznym  i 

opiekuńczym, nasza szkoła będzie realizowała następujące cele: 

1. Kształtowanie postaw: 

 a) etyczno – moralnych 

b) patriotycznych  i obywatelskich 

c) tolerancji 

d) niesienie bezinteresownej pomocy ( wolontariat ) 

2. Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijanie zainteresowań. 

3. Motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce . 

4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  

5. Propagowanie zdrowego stylu życia w myśl hasła: " W zdrowym ciele - zdrowy duch". 

6. Przestrzegania zasad kultury osobistej i kultury języka. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  na terenie szkoły. 

8. Korzystanie z dobrych wzorców ( uczenie się od innych ). 

9. Ponoszenie odpowiedzialności za innych i za swoje wybory . 

10. Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole.  

11. Profilaktyka uzależnień.  

12. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. 

13. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

14. Wprowadzenie doradztwa zawodowego.  

Dobrze przygotowana i wyposażona baza dydaktyczna jest ważna, bardzo ważne jest również przygotowanie zawodowe 

pracowników pedagogicznych. Jednak w całym procesie edukacyjnym najważniejszy jest uczeń, dlatego 

„Uczymy się dla swojej  przyszłości” 



 
II. Wizja  szkoły 
 

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa 

uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.  

Będziemy się starać, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach dociekliwość poznawczą 

ukierunkowaną naposzukiwanie w świecie dobra , prawdy i piękna . Chcemy także budzić w nich wrażliwość moralną i 

szacunek dla wspólnego dobra. 

Nasza szkoła będzie promować chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu 

ekumenizmu i tolerancji. 

Badając i analizując możliwości ucznia oraz jego potrzeby, dołożymy wszelkich starań, aby mógł on wykazać się 

tym, co lubi i robi najlepiej. W planowaniu pracy szkoły uwzględniliśmy opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania. 

Szkołę tworzą ludzie wykształceni, kompetentni, lubiący pracę z dziećmi i rozumiejący jej znaczenie. Ludzie Ci pracują 

nowoczesnymi, stale ulepszanymi metodami w estetycznym, bezpiecznym i doskonale wyposażonym budynku. Pracują z 

dziećmi, które kiedyś wyrosną na szczęśliwych i spełnionych ludzi. 

W szkole naszej chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: 

 samodzielność 

 uczciwość 

 odpowiedzialność 

 ciekawość świata 



 tolerancja 

 poszanowanie godności innych ludzi 

 poszanowanie prawa 

 obowiązkowość i punktualność 

 

III.  Model nauczania 
Nauczyciel to człowiek, który wywiera ogromny wpływ na osobowość ucznia, więc powinien być wykształcony i 

odznaczać się następującymi cechami: 

- asertywność, 

- komunikatywność, 

- wytrwałość i cierpliwość, 

- odpowiedzialność, 

- zdolność rozpoznawania indywidualnych różnic miedzy uczniami, 

- wyrozumiałość, 

- stanowczość i konsekwencja, 

- sumienność i obowiązkowość, 

- dążność do ustawicznego kształcenia się; 

Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej towarzyszy uczniowi i pomaga mu: 

a) rozbudzić w sobie potrzebę wszechstronnego rozwoju osobowego, 

b) rozwijać w sobie dążenie do poszukiwania i poznawania w świecie dobra, prawdy i piękna, 

c) przygotować się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, 

d) rozpoznawać wartości moralne; 



e) przygotować się do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu z ich zainteresowaniami i możliwościami  

Poza tym nauczyciel : 

- inspiruje uczniów do działań twórczych, 

- ukazuje uczniom zagrożenia istniejące we współczesnym świecie      (alkohol, nikotynizm, narkotyki, AIDS, 

dopalacze i środki psychotropowe, siecioholizm   ), 

- współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów, 

- rozwija w uczniach wrażliwość na piękno przyrody i budzi w nich poczucie odpowiedzialności za nią, 

- integruje zespół  klasowy poprzez podejmowanie określonych działań opiekuńczo - wychowawczych, np. 

organizowanie uroczystości klasowych iwycieczek, wyjazdów na krytą pływalnię i zawody sportowe. 

- otacza opieką uczniów mających problemy z nauką oraz zachowaniem, 

- dokonuje wnikliwej diagnozy uczniów, organizuje dla nich pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

- rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie i   bezpieczeństwo własne oraz rówieśników, 

- systematycznie podnosi swoją wiedzę z zakresu psychologii,     dydaktyki oraz socjoterapii; 

 - uczy odróżniać dobro od zła w oparciu o wartości: współodpowiedzialność, empatia, wolontariat, tolerancja, 

prawda; 

IV. Model absolwenta 
 

Aktywny              - chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę  

                                  swoich  możliwości. 

Ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych   

                                  źródeł. Stara się poszerzać swoja wiedzę. 



Krytyczny            – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane  

                                   informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. 

Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje  

                                 wcześniejsze doświadczenia. Cieszy się z sukcesów.   

                                   Akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka  

                                 innych rozwiązań. Potrafi świadomie dążyć do  

                                 usprawnienia swojego warsztatu pracy. 

Otwarty             –  wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła.  

                                Uczy się korzystając z nowoczesnych technologii  

                                komunikacyjnych. 

Prawy                – rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu  

                                wykazuje dobre intencje. 

Punktualny       – dotrzymuje terminów, umie zaplanować swoje zajęcia.  

                                Szanuje czas swój i innych. 

Rozważny           - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. 

                                Postępuje zgodnie z zasadami higieny. 

Tolerancyjny      - szanujący odmienne poglądy i zachowania innych osób. 

 

Cechy absolwenta naszej szkoły : 



 

- jest świadomy różnych zagrożeń współczesnego świata, 

           - jest asertywny, 

- jest gotowy na nowe wyzwania, ( np. wolontariat ) 

- jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia, 

- wykazuje dużą samodzielność,  

- radzi sobie z problemami dnia codziennego,  

- włada przynajmniej jednym językiem obcym, 

- ma ukształtowane postawy patriotyczne, obywatelskie, moralne, ekologiczne, 

- jest kreatywny i aktywny, 

- jest koleżeński, pomaga innym, 

- dokonuje odpowiedzialnych wyborów, bierze odpowiedzialność za siebie i innych, 

- jest tolerancyjny i wyrozumiały dla ,,odmienności’’ 

- jest wrażliwy na ludzką krzywdę, 

- odnosi się z szacunkiem do kolegów, nie stosuje przemocy i agresji, 

- darzy innych życzliwością 

-uczy się od innych właściwych zachowań 

 

V.  Formy oddziaływań wychowawczych 
 

1. Zajęcia edukacyjne. 

Podczas zajęć edukacyjnych kształcone są procesy poznawcze i zdolności rozwijające myślenie twórcze, wrażliwość 

emocjonalną  i sprawność fizyczną. 

 

2. Godziny do dyspozycji wychowawcy. 

          W czasie godzin wychowawczych realizowane są tematy wynikające z indywidualnych programów wychowawczych 

oparte na szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym. 



 

3. Zajęcia świetlicowe ( opiekuńczo-wychowawcze) 

Zajęcia świetlicowe-  rozwijające zainteresowania uczniów  

Rozwijają zamiłowania i zainteresowania uczniów. Zajęcia świetlicowe  dostosowane są do możliwości i 

zainteresowań ucznia oraz bazy szkoły i zainteresowań nauczyciela. Zajęcia wyrównują braki edukacyjne. 

 

4. Wycieczki. 

W szkole organizowane są wycieczki jednodniowe : piesze i autokarowe,  piesze pielgrzymki, wyjazdy na basen i 

zawody sportowe.  

 

5. Imprezy i uroczystości klasowe i szkolne. 

Przygotowane przez uczniów przy pomocy nauczycieli i rodziców, są okazją do integrowania zespołu, wdrażają do 

prezentowania swojej samodzielności, rozwijają pomysłowość, satysfakcję, uczą odpowiedzialności , pielęgnują tradycję , 

obrzędowość szkolną i religijność chrześcijańską i narodową. 

 

6. Rekolekcje. 

Odbywają się jeden raz w roku, w okresie Wielkiego Postu. 

7. Kontakty regionalne. 

Uczniowie poznają region, jego historie i tradycję, organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, przygotowują prace 

tematyczne. 

 

8. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych. 

          Uczniowie biorą udział w  konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych, festynach profilaktycznych, 

itp. 

 



VI.   Święta, uroczystości, tradycje i obyczaje szkolne wspomagające 

proces wychowawczy  
 

1. Obchodzenie rocznic i świąt państwowych: 

- Dzień Edukacji Narodowej połączony z Dniem Samorządności 

- Święto Odzyskania Niepodległości 

      - Święto Konstytucji 3 Maja 

2. Kultywowanie tradycji i obyczajów: 

- Sprzątanie Świata 

- Dzień Chłopaka 

- Ślubowanie klasy I 

- Andrzejki 

- Mikołajki 

- Jasełka 

- Zabawa karnawałowa 

- Walentynki 

- Dzień Kobiet 

- Pasowanie na czytelnika  

- Pierwszy dzień wiosny 



- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Ziemi 

- Festyn Rodzinny 

 

 

 

VII. Współdziałania wychowawczo - profilaktyczne podejmowane 

przez szkołę 
 

 

I. Współpraca z rodzicami 

 

CELE 

 

- wzbudzenie zaangażowania rodziców do współpracy wokół realizacji i zadań w ciągu całego roku  

- budowanie pozytywnych relacji między wychowawcą a rodzicami; 

- zacieśnienie współpracy między nauczycielem a rodzicami;  

- konfrontacja różnych opinii i ocen; 

- włączenie rodziców uczniów do życia szkolnego poprzez podejmowanie wspólnych decyzji 

- współpraca w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów; 

- uświadomienie możliwości ich wpływu na jakość pracy szkoły oraz możliwości współpracy w różnych obszarach 

 

 



FORMY KONTAKTÓW NAUCZYCIELA Z RODZICAMI 

 

1. ORGANIZACYJNO - ROBOCZE 

 

- wybór Rady Rodziców 

- opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego, konsultacje z rodzicami, naniesienie uwag rodziców  

- zapoznanie z systemem oceniania, treściami programowymi 

- informowanie rodziców na temat osiągnięć szkolnych uczniów;  

- informowanie rodziców o sprawach wychowawczych; 

- pomoc w organizacji wycieczek 

- pomoc w organizacji spotkań (wypieki, zakupy) 

 

2.TOWARZYSKIE - OKOLICZNOŚCIOWE 

 

Z okazji uroczystości oraz imprez klasowych i ogólno szkolnych   

           a)  udział członków rodziny w uroczystościach klasowych 

-     pomoc rodziców w zakupie upominków na Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet 

-    współudział rodziców uczniów klasy I w uroczystości pasowania na ucznia (zorganizowanie poczęstunku) 

- pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku na Andrzejki 

- współudział rodziców w Mikołajkach-zakup upominków  

- pomoc w organizacji  Choinki noworocznej 

- udział w uroczystości szkolnej zorganizowanej w związku z Festynem Rodzinnym ( połączenie Dnia Rodziców i 

Dnia Dziecka). 

 

 

 



 

3.WSPÓŁUDZIAŁ  RODZICÓW  W  ROZWIAZYWANIU  PROBLEMÓW  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH  

UCZNIÓW 

 

- spotkania z ekspertem (np. psychologiem, policjantem, itp.)  

- spotkania dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych 

- zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną  

- informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskowanie o 

pogłębioną diagnozę  

- zapoznanie z wynikami diagnozy dziecka. 

 

4. WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ  W CELU PODNOSZENIA  POZIOMU  NAUCZANIA 
 

- udział w dniach otwartych, 

- konsultacje z nauczycielem:indywidualne,kontakty korespondencyjne-listy do rodziców, 

-  pisemne relacje o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów (oceny opisowe);  

-  rozmowy telefoniczne; 

-  wizyty domowe; 

-  pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalisty. 

 

5. ZADANIA PROFILAKTYCZNE RODZICÓW 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie 

wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców : 



 każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało 

obowiązek szkolny. 

 rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy  a w razie potrzeby  z Dyrektorem  Szkoły w celu 

zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. 

 rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod 

wychowawczych. 

 rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym 

przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania 

problemów. 

 

VIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami 

wspomagającymi wychowawczo-profilaktyczną działalność 

szkoły   

 
Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, ponieważ odgrywa ono szczególną rolę w rozwoju osobowości 

ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych 

wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi 

instytucjami, organizacjami społecznymi:  

1) Urzędem Miasta i Gminy w Chorzelach – udział przedstawicieli władz lokalnych i przedstawicieli organu 

prowadzącego szkołę na uroczystościach szkolnych; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach – uczestnictwo uczniów w zajęciach 

feryjnych, koloniach letnich; Mikołajkach  

3) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Przasnyszu – diagnoza i pomocy uczniom przejawiającym trudności w 



nauce i zachowaniu. Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców, porady wychowawcze dla rodziców;  

4) Komisariat Policji w Chorzelach – spotkania profilaktyczne  z uczniami; 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelach, Pruskołęce – współpraca na rzecz bezpieczeństwa uczniów;  

6) Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach – współorganizacja imprez kulturalnych, udział w konkursach;  

7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach – współpraca na rzecz pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej i 

rodzinnej ; 

8) Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Przasnyszu- udział w programach profilaktycznych, konkursach 

9) Nadleśnictwo Parciaki w Budziskach- udział w konkursach ekologicznych 

 

 

 

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną  w różnej formie: 

 

   Forma pomocy 

 

Dla kogo są przeznaczone 

 

Zajęcia 

specjalistyczne 

(logopedyczne) 

 

- uczniowie z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócanie komunikacji 

Porady 

 

- dla uczniów 

- porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli 



Diagnoza ucznia 

dla uczniów:  

-poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, 

  -podjęcie działań wyrównujących start szkolny dzieci, 

dla rodziców: 

- określenie poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka i jego gotowości do 

systematycznego nauczania. 

Zajęcia świetlicowe,  

zajęcia rozwijające 

zainteresowania 

uczniów 

- praca z uczniem zdolnym, 

-praca z uczniem mającym trudności w nauce, 

Dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych, Zajęcia 

rewalidacyjne, 

Indywidualny Program 

Edukacyjno – 

Terapeutyczny IPET, 

 

- dla uczniów posiadających opinie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, 

- dla uczniów posiadających orzeczenie, 

- dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,  

 

 

 

 

7. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Obszar I: Kształtowanie postaw 

Obszar II : Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijanie zainteresowań   

Obszar III Przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka 

Obszar IV : Propagowanie zdrowego stylu życia  



Obszar V :Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej 

 

 

KKsszzttaałłttoowwaanniiee  ppoossttaaww  
 

CEL ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI PRZEWIDYWANE 

OCZEKIWANIA 

1 2 3 4 

 

Kształtowanie 

postaw: 

 etyczno –

moralnych 

 

 

 

 

 

 

-Uświadomienie uczniom 

ponoszenia odpowiedzial-

ności za siebie i za grupę, 

za przynależność do 

rodziny i społeczeństwa. 

 

 

-Umiejętność 

rozróżniania dobra od zła. 

Poszanowanie godności i 

 

Przeprowadzenie pogadanek na 

godzinie wychowawczej. 

- Uświadomienie relacji panujących w 

rodzinie – ukazywanie autorytetu 

rodziców. 

 

 

-Zapoznanie na godz. 

wychowawczych z prawami i 

obowiązkami ucznia wynikającymi ze 

 

Uczeń potrafi rozróżniać dobro od 

zła. Uczeń uznaje autorytet 

rodziców – troszczy się o 

najbliższych. 

 

 

 

Uczeń zna prawa i obowiązki 

ucznia wynikające ze Statutu 

Szkoły. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praw drugiego człowieka. 

 

 

 

-Wpajanie uczniom 

odpowiedzialności za 

pełnione role życiowe. 

Uczenie się ,,mądrych 

wyborów’’ 

 

Statutu Szkoły. 

 

 

 

-Uczestnictwo uczniów i rodziców w 

uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę – 

wynikające z kalendarza szkoły.  

Przeprowadzanie pogadanek na godz. 

wychowawczych i na lekcjach  religii 

na temat roli dziecka w rodzinie, w 

szkole, w społeczeństwie (Prawa i 

Obowiązki Ucznia, z Konwencja Praw 

Dziecka). 

 

 

 

 

Uczeń zna prawa i obowiązki 

ucznia zgodnie z Konwencją Praw 

Dziecka oraz wynikające z jego 

przynależności do rodziny  

Uczeń szanuje drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

-Wspieranie rozwoju 

dziecka młodszego na 

pierwszym i kolejnych 

etapach edukacyjnych . 

- Dostarczenie wiedzy i 

techniki , która 

wspomoże ucznia w 

 

- Pogadanki na godz. 

wychowawczych w klasach starszych 

na temat opieki nad młodszymi 

kolegami, pomocy koleżeńskiej, 

-Pomoc logopedyczna dla uczniów z 

wadami wymowy, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samodzielnej nauce i jej 

organizacji 

 

 

 

 

 

 

 

-Bezpieczne i właściwe 

korzystanie z Internetu.  

 

-Radzenie sobie w 

różnych sytuacjach, np. 

stresowych, 

problemowych, itp. 

-Wdrażanie postaw 

asertywnych -

Kształtowanie 

umiejętności akceptacji 

-Objęcie pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną uczniów zdolnych i z 

trudnościami, 

-Opieka nad uczniami 

dojeżdżającymi.  

- poznanie technik oraz stylów 

uczenia się  

 

 

- Rozmowy, pogadanki i filmy 

edukacyjne nt. Cyberprzemocy, ,, 

Bezpieczni w sieci’’, ,,Siła sieci”, 

 

Pogadanki, 

spotkanie z policjantem,  

filmy edukacyjne. 

 

Rozwijanie postaw asertywnych 

poprzez zabawy integracyjne, 

dyskusje, filmy edukacyjne, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń z 

niewłaściwego korzystania z 

Internetu.  

 

Uczeń radzi sobie w różnych 

sytuacjach,  akceptuje siebie i 

innych. 

 

Uczeń zna miejsca na terenie 



 

 

 

 

 

 

           

samego siebie i innych. 

 

 

 

 

gminy podlegające ochronie. 

Uczeń potrafi dostrzec piękno 

otaczającego go świata przedstawić 

je za pomocą środków poetyckich i  

plastycznych. 

 

                       

 

Respektowane są 

normy społeczne 

 

Rozwijanie wrażliwości 

na estetykę otoczenia i 

piękno przyrody oraz 

odpowiedzialności za nią. 

Instytucje wspierające 

szkołę w działalności 

ekologicznej. 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw 

etyczno – moralnych na wszystkich 

zajęciach lekcyjnych. Znaczenie 

ochrony przyrody dla zdrowia i życia 

człowieka. Zagrożenia dla Ziemi. 

Organizowanie wycieczek: 

przyrodniczych , krajoznawczych i 

ekologicznych.  Spotkanie z 

leśniczym. 

Uczestniczymy w akcji ,, Sprzątanie 

Świata’’ połączonej z Dniem 

Pieczonego Ziemniaka. Organizujemy 

apel z okazji Dnia Ziemi. 

Uczeń dba o przyrodę i rozumie 

potrzebę jej ochrony. 

Zna wpływ, jaki ma środowisko 

przyrodnicze na zdrowie 

człowieka. Rozumie konieczność 

ochrony przyrody. 

Uczestniczy w działaniach 

proekologicznych. 

Uczeń potrafi segregować śmieci. 

Doskonali własną postawę 

ekologiczną. 

 

 



 

 

 

Analizuje się 

podejmowane działania 

wychowawcze na 

podstawie 

przeprowadzonych badań. 

 

 

 

Ankieta dla rodziców i uczniów  

 ,, Czy szkoła spełnia wasze 

oczekiwania?’’ 

,,Oddział przedszkolny mojego 

dziecka” – ankieta dla rodziców dzieci 

z OP 

 

 

Uczniowie współpracują ze sobą w 

realizacji przedsięwzięć będących 

wynikiem działań Samorządu 

Uczniowskiego . 

Uczniowie znają zasady 

postępowania i współżycia w 

szkole. 

Wszyscy uczniowie w szkole są 

bezpieczni. 

Kształtowanie 

postaw ; 

patriotycznych i 

obywatelskich  

 

-Zapoznanie z symbolami 

narodowymi: godłem, 

barwami narodowymi, 

hymnem oraz symbolami 

Unii Europejskiej. 

 

-Budzenie uczuć 

patriotycznych oraz 

zainteresowanie 

przeszłością i 

teraźniejszością Polski. 

Zapoznanie uczniów z hymnem ,, 

Mzurek Dąbrowskiego’’ oraz 

hymnem UE ,, Oda do radości’’ 

 

 

 

Organizowanie apeli z okazji świąt 

państwowych wynikających z 

kalendarza. 

Wykonanie gazetek ściennych na ww. 

Uczeń zna symbole narodowe 

swojego kraju i UE. 

Uczeń zna słowa hymnu. 

 

 

 

Uczeń zna święta państwowe i 

rozumie ich znaczenie. 

 



 

-Nauka właściwych 

postaw podczas uroczy-

stości szkolnych i 

państwowych. 

 

-Przygotowanie uczniów 

do życia w demokratycz-

nym społeczeństwie 

-Patriotyzm lokalny 

temat 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na ten temat. 

 

Wybory opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. Przeprowadzenie 

demokratycznych wyborów do Rady 

Samorządu Uczniowskiego i 

klasowego. 

Kształtowanie postawy patriotyzmu 

wobec swojej ,, małej Ojczyzny’’ 

 

Uczenie szacunku do historii i tradycji 

regionu. 

Prace porządkowe i zapalenie zniczy 

na cmentarzu w Pruskołęce, którym 

opiekuje się nasza szkoła. 

 

Organizowanie wycieczek po 

najbliższej okolicy. 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi przyjąć prawidłową 

postawę podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych. 

 

Uczeń zna zasady głosowania . 

 

 

Uczeń zna swoją miejscowość i 

najbliższą okolicę. 

 

 

 

 



 

Udział w konkursach o regionie. 

 

Udział w kulturalnym życiu gminy: 

konkursy, festyn profilaktyczny, 

zawody sportowe, uroczystości 

środowiskowe, itp. 

 

Akcje charytatywne  

Niesienie bezinteresownej pomocy - 

wolontariat 

 

 

 

 

 

 

 

Czynnie i aktywnie bierze udział w 

konkursach i zawodach sportowych 

na szczeblach :  gminnym, 

powiatowym  i wyższych. 

 

Udział w akcjach charytatywnych 

na rzecz najbardziej potrzebującym 

(według potrzeb) 

 

 

 

 

 



 

 

CEL ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI PRZEWIDYWANE 

OCZEKIWANIA 

 

1 2 3 4 

 

Kształtowanie 

postaw tolerancji. 

 

-Kształtowanie postaw 

tolerancji wobec 

wyznawców innych 

religii i ras. 

 

- Zapoznanie z pojęciem 

tolerancji. 

- Zapobieganie wszelkiej 

dyskryminacji wobec 

ludzi innych kultur, ras 

czy religii. 

 

 

 

Pogadanka na godz. wychowawczych 

i historii o religiach świata. 

 

 

 

Przeprowadzanie na godz. 

wychowawczych pogadanek na temat 

tolerancji, analizowanie przykładów 

nietolerancji czy dyskryminacji w 

szkole, w rodzinie oraz eksponowanie 

postaw porządnych i godnych 

naśladowania. 

 

 

Uczeń zna różne religie. 

Uczeń szanuje odmienność religijną 

i rasową. 

 

 

Uczeń wie, co znaczy być 

tolerancyjnym. Jest zdolny do 

właściwej oceny swoich zachowań. 

 

 

 

 



-Wyrabianie szacunku 

wobec osób 

niepełnosprawnych, 

upośledzonych i 

starszych- edukacja 

włączająca uczniów 

niepełnosprawnych. 

 

Pomoc kolegom w codziennych 

czynnościach szkolnych. 

 

Uczeń szanuje osoby niepełno-

sprawne, upośledzone i starsze.  

Uczeń rozumie konieczność 

niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi i stara się mu pomóc. 

  

IInnssppiirroowwaanniiee  uucczznniióóww  ddoo  ttwwóórrcczzeejj  aakkttyywwnnoośśccii  ii  rroozzwwiijjaanniiee  

zzaaiinntteerreessoowwaańń..  
 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI PRZEWIDYWANE OCZEKIWANIA 

 

1 2 3 

Rozbudzanie zainteresowań 

najbliższą okolicą, regionem, 

kulturą, sportem i językami 

obcymi. 

 

Udział w konkursach 

artystycznych, przedmiotowych i 

zawodach sportowych. 

Udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania . 

Uczeń chętnie korzysta z dóbr kultury.  

Uczeń zna zabytki i atrakcje turystyczne regionu. 

Uczeń potrafi właściwie ocenić swoje możliwości w 

zakresie wiedzy i umiejętności. 



 

 

 

 

Kultywowanie tradycji i 

obrzędowości w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redagowanie gazetki szkolnej.  

Tworzenie gazetek informacyjnych 

na  korytarzach i w klasach. 

 

Organizacja uroczystości i 

przedsięwzięć : 

-Dzień Samorządności, 

-Dzień Pieczonego Ziemniaka, 

-Spotkanie Opłatkowe, 

-uroczystości środowiskowe: dzień 

Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, 

-Walentynki, 

Konkursy świąteczne-  

bożonarodzeniowe i wielkanocne, 

Uczeń potrafi współpracować w zespole. 

Uczeń dba o estetykę otoczenia, szanuje efekty pracy 

swojej i innych. 

 

 

Uczeń jest przywiązany do tradycji, aktywnie 

uczestniczy w organizacji uroczystości, konkursów . 

Wykazuje się inicjatywą i pomysłowością. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Redagowanie szkolnej gazetki 

 ,, Ekspresem po szkole’’, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie  

zainteresowań czytelniczych. 

 

 

 

 

Rozbudzanie zainteresowań  

kulturą, historią i geografią 

Europy i Świata. 

-prowadzenie strony internetowej 

szkoły, 

- ,,Skrzynka ‘’ uczniów i rodziców, 

-Prace porządkowe na cmentarzu w 

Pruskołęce (kl. IV-VII), zapalanie 

zniczy – kl. O-III. 

 

 

 

Udział w akcji  ,,Cała Polska czyta 

dzieciom”.  

Czytanie książek i wierszy znanych 

autorów. 

 

 

Pogadanka na lekcji historii i 

przyrody, rozbudzanie 

zainteresowania kulturą, , historią i 

geografią Europy i Świata. 

Dzień Samorządności w Dniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń chętnie sięga po książkę. 

Uczeń potrafi wymienić tytuły książek znanych 

autorów. 

Uczeń zna popularnych bohaterów literackich. 

Uczeń chce brać czynny udział w inscenizacjach. 

 

Uczeń potrafi wymienić najważniejsze zabytki 

Europy i Świata. 

Uczeń potrafi wskazać na mapie kontynenty, państwa 



  

Rozwijanie inicjatyw i 

samorządności 

Edukacji Narodowej- uczniowie 

,,przejmują’’ w tym dniu władzę w 

szkole. 

i ich stolice. 

Uczniowie są odpowiedzialni, znają swoje prawa i 

obowiązki. 

 

PPrrzzeessttrrzzeeggaanniiee    zzaassaadd    kkuullttuurryy    oossoobbiisstteejj    ii    kkuullttuurryy    jjęęzzyykkaa..  
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Zapoznanie uczniów z 

zasadami kulturalnego 

zachowania się oraz 

właściwego rozwiązywania 

konfliktów. 

Przeciwdziałanie przemocy i 

agresji- profilaktyka agresji i 

przemocy w szkole.  

Walka z wulgaryzmami. 

Przeciwstawianie się 

napływowi obcych słów do 

Przeprowadzenie pogadanek na 

godzinach wychowawczych na 

temat zasad kulturalnego 

zachowania się. 

Pogadanki ukazujące kontrast 

między językiem ,,brukowym’’’ a 

poprawną polszczyzną. 

Nauczyciele zwracają uwagę na 

wypowiedzi uczniów. 

Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania . 

Uczeń potrafi ocenić zachowania swoje i innych. 

Uczeń używa form grzecznościowych wobec 

pracowników szkoły, nauczycieli i innych dorosłych a 

także wobec rówieśników. 

Uczeń prawidłowo reaguje na niewłaściwe 

zachowania. 

Uczeń potrafi odróżnić dobro od zła. 

Uczeń wie, jak zachować się w przypadku przemocy i 

agresji. 



język ojczystego. 

Doskonalenie umiejętności 

precyzyjnego wypowiadania 

się.  

Umie rozpoznać swoje emocje. 

Umie radzić sobie z agresją swoją i innych. 

Wie, że nie wolno znęcać się nad słabszymi. 

Rozwiązuje konflikty w sposób pokojowy. 

Uczeń rozumie potrzebę eliminowania wulgarnych 

słów. 

Uczeń zastępuje obce słowa polskimi 

odpowiednikami.  

Uczeń zwraca uwagę na poprawność  wypowiedzi. 

Zna zwroty grzecznościowe. 

PPrrooppaaggoowwaanniiee    zzddrroowweeggoo    ssttyylluu    żżyycciiaa      
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Zapobieganie wadom 

postawy. 

 

Dostosowanie ławek i krzeseł do 

wzrostu dzieci. 

 

Uczeń zajmuje właściwe miejsce i postawę w ławce. 

 

 



Troska o bezpieczeństwo , 

rozwój fizyczny  i psychiczny 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanie uczniów 

własnym zdrowiem i 

rozwojem ze zwróceniem 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach 

na basenie, zawodach i imprezach 

sportowych. 

Wycieczki rowerowe i zajęcia 

wych. fizycznego. 

Pogadanka na godz. 

wychowawczej. 

Informacje do rodziców o 

wyjazdach uczniów poza teren 

szkoły ( wycieczki, zawody sport., 

basen) oraz na dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne ( np. choinka, 

dyskoteki, ogniska, itp.) 

Udział w programie 

,,Bezpieczna +”. 

Fluoryzacja. 

Znaczenie profilaktyki dla zdrowia. 

Wartości odżywcze produktów 

spożywczych  ( piramida 

żywności). 

Znaczenie aktywności fizycznej dla 

Uczeń rozwija swoją sprawność fizyczną. 

Uczeń nosi właściwy strój na wych. fizyczne. 

Uczeń wie, jak ważna jest dbałość o higienę ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uczeń rozumie potrzebę fluoryzacji. 

Dba o zęby, systematycznie kontroluje uzębienie 

Przestrzega badań kontrolnych. Rozumie znaczenie 



szczególnej uwagi na higienę 

osobistą . 

Zdrowy styl odżywiania. 

Mądre wybory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowia i prawidłowego rozwoju 

dziecka. 

Drugie śniadanie w szkole. Udział 

w programie ,,Śniadanie daje 

moc’’. 

Praktyczne ćwiczenia kulinarne: np. 

pieczenie ciast, gofrów, wykonanie 

wiosennych kanapek. 

Kultura przygotowywania i 

spożywania zdrowych posiłków.  

Tworzenie prawidłowych 

warunków do spożywania posiłków 

w szkole. 

Zapewnienie uczniom stałego 

dostępu do wody pitnej. 

Pogadanka na godz. wych. na temat 

przyczyn stresu i sposobów walki z 

nim. 

 

Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

szczepień ochronnych. Przestrzega zasad ,, nie 

roznoszenia ‘’ wirusów i zarazków.  

Rozumie rolę właściwego odżywiania i wpływu 

aktywności fizycznej dla zdrowia.  

 

Wie, jakie wartości odżywcze mają różne produkty. 

Zna wpływ spożywania różnych produktów na stan 

uzębienia i układ kostny. 

 Rozumie konieczność spożywania posiłku przed 

wyjściem do szkoły i drugiego śniadania w szkole. 

Potrafi wybrać zdrowe i szkodliwe produkty 

żywieniowe. Uczy się mądrych wyborów. 

Potrafi zaplanować i zorganizować zdrowy posiłek. 

Wie, w jaki sposób przechowywać produkty 

spożywcze. 

Zna sposoby przetwarzania i przechowywania 

warzyw i owoców. Potrafi w sposób kulturalny i 

higieniczny spożywać posiłki.  

Uczeń rozumie pojęcie stresu.   

Wie, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. 

 



 

 

 

Walczymy ze stresem. 

 

 

 

 

 

Umiejętne korzystanie ze 

środków multimedialnych. 

Korzystanie z technologii 

informatycznej oraz zasobów 

biblioteki. 

 

Pogadanki na godz. 

wychowawczych. 

 

Wykorzystanie do zajęć wiedzy 

pozyskanej z różnych źródeł 

informacji, z uwzględnieniem 

zasobów biblioteki, 

wykorzystaniem czytelnictwa, 

technologii informatycznej oraz w 

oparciu o technologie medialne. 

 

Uczeń korzysta z pomocy koleżeńskiej  

 

 

Uczeń wie, jak należy korzystać ze środków 

multimedialnych.  

Uczeń umiejętnie  wykorzystuje technologię 

informatyczną i zasoby biblioteki do poszerzania 

swojej wiedzy. 

 

Profilaktyka uzależnień: 

 Alkoholizm,  

 Nikotynizm, 

 Narkomania, 

 Stosowanie  

,,dopalaczy’’, środków 

Pogadanka na lekcji informatyki na 

temat szkodliwości nadmiernego 

korzystania z komputera. Zajęcia z 

komputerem dla klas młodszych. 

Rozmowy na temat zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

Uczeń wie o szkodliwości nadmiernego korzystania 

ze środków multimedialnych i możliwości 

uzależnienia się od nich.  

Uczeń wie, jaki wpływ na jego zdrowie i rozwój ma  

alkohol, papierosy, narkotyki, ,, dopalacze’’. 



psychotropowych 

 Siecioholizm 

 E - papierosy 

Zagrożenia cywilizacyjne np. 

Internet. 

 

Dbanie o zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów. 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

postępowanie i   

bezpieczeństwo własne i 

rówieśników. 

 

 

 

 

 

 

 

Internetu – cyberprzemoc, siła sieci. 

Przeprowadzenie pogadanek na 

godz. wychowawczych. 

Udział w programach 

profilaktycznych. 

 

Nieznane przedmioty, substancje, 

ciecze, zapachy. 

Kontakty z osobami nieznajomymi. 

Nieumiejętne korzystanie z 

Internetu i gier komputerowych.  

 

 

 

 

Pogadanki na godz. 

wychowawczych na temat zdrowia 

i zasad bezpieczeństwa w czasie 

wakacji, ferii a także właściwego 

zachowania się w sytuacjach 

Uczeń potrafi odmówić. 

Rodzice wiedzą, jak rozpoznać objawy uzależnienia. 

 

 

 

 

 

Ma świadomość zagrożeń ze strony nieznanych 

przedmiotów, substancji, cieczy czy zapachów. 

Wie, jakie zagrożenia mogą płynąć z nieumiejętnego i 

nadmiernego korzystania z Internetu i gier 

komputerowych. 

 

 

 

 

Zna zasady zachowania się w sytuacjach nieznanych, 

niebezpiecznych. Wie, jakie zagrożenia mogą płynąć 

z kontaktów z nieznajomymi osobami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zagrażających życiu.  

Noszenie znaczków i kamizelek 

odblaskowych szczególnie po 

zmierzchu w terenie 

niezabudowanym.  

Zapoznanie uczniów z 

regulaminami krytej pływalni, sali 

gimnastycznej, boiska, szatni, 

świetlicy, pracowni komputerowej. 

Udział w turniejach: 

,,Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym’’,  ,,Konkurs Wiedzy 

Pożarniczej”.  

Przygotowanie i przeprowadzenie 

egzaminu na kartę rowerową. 

Zasady zachowania się na 

przystankach i w autobusie. 

Spotkania z policjantem. 

Znaczki i opaski odblaskowe.  

 Udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych związanych z 

Uczeń zna przepisy ruchu drogowego i sposoby bycia 

,,widocznym’’ na drodze. 

Wie, że noszenie kamizelek i znaczków 

odblaskowych zwiększa jego bezpieczeństwo. 

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po 

drogach na rowerze i pieszo. 

 Posiada kartę rowerową. 

Przestrzega zasad kulturalnego i bezpiecznego 

zachowania się na przystankach i w autobusie. 

Uczeń zna zasady właściwego zachowania się 

podczas przerw. 

Uczeń bierze aktywny i twórczy udział w konkursach. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc. 

 

 

bezpieczeństwem. 

 

Numery alarmowe. 

 

 

Sposoby udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zna numery alarmowe :  999, 998, 997 i 112.  

Wie, w jakich przypadkach należy korzystać z 

numerów alarmowych. 

Zna sposoby udzielania pierwszej pomocy. 

Uczestniczy w praktycznych ćwiczeniach. 

Rozumie znaczenie udzielania pierwszej pomocy dla 

zdrowia i życia człowieka. 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniach, 

skaleczeniach, stłuczeniach, krwotoku z nosa. Wie, 

jak zachować się w czasie obserwacji wypadku – 

zasada nieprzeszkadzania.   

Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.  

Potrafi wezwać pomoc i umie korzystać z telefonu 



alarmowego.  

Uczestniczy w szkoleniu ,, Ratujemy i uczymy 

ratować’’ 

 

 

Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej. 
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 Pomoc uczniom w określeniu 

swoich mocnych stron, 

zainteresowań oraz 

predyspozycji.  

Pomoc uczniom w pogłębianiu 

wiedzy na temat możliwości 

dalszej edukacji, formach 

spędzania wolnego czasu, 

formach aktywności społecznej, 

perspektywach życiowych.  

 

 

Godziny wychowawcze, 

funkcjonowanie w środowisku,  

realizacja Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego,  

 

Uczeń poprzez doradztwo zawodowe pogłębia wiedzę  

na temat możliwości dalszej edukacji, formach 

spędzania wolnego czasu, formach aktywności 

społecznej, perspektywach życiowych.  
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